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Vergaderen in stijl  
bij de Vrije Academie.

Een unieke beleving  
aan de gracht;  
van intiem diner tot 
groot gezelschap.



Welkom 

Welkom bij de Vrije Academie, in een prachtige evenementenlocatie in hartje 
Amsterdam. Het monumentale grachtenpand heeft een rijke historie en 
authentieke uitstraling. Het pand is in 2021 grondig gerenoveerd en omgedoopt 
tot Huis Vasari. Met vier collegezalen, een atelier, expositieruimte, (museum)
winkel én café is het nu de thuisbasis van de Vrije Academie; de grootste 
organisatie voor kunst- en cultuuronderwijs voor volwassenen. 

In dit pand organiseren we onze eigen programmering, maar er is veel meer 
mogelijk. Alle zalen zijn te huur, zo kan iedereen deze parel aan de Herengracht 
zelf ontdekken! Van vergaderen in de authentieke 17e-eeuwse keuken tot aan 
feestelijk dineren onder de originele plafondschilderingen van Jacob de Wit.  
Wij hebben voor elk gezelschap, en voor elke wens de perfecte ruimte. 

De panden van Vingboons 
ademen de elegantie van een 
stadspaleis, maar bezitten de 
kracht van eenvoud en rust.” 
Akkerym Doevendans, Hoofd Programmering Vrije Academie

“



Bijzondere geschiedenis 

Huis Vasari is een Rijksmonument met een lange geschiedenis. Oorspronkelijk 
in de 17e eeuw gebouwd naar ontwerp van Amsterdamse architect Philips 
Vingboons, in opdracht van Jacob Cromhout. De twee samengevoegde panden 
werden dan ook de Cromhouthuizen genoemd. Jacob’s kleinzoon koos de toen 
nog onbekende schilder Jacob de Wit (1695-1754) voor het verfraaien van de 
woning. Zijn plafondschilderingen zijn nog steeds in originele staat te zien in de 
historische Jacob de Wit zaal. Van alle plafondschilderingen die Jacob de Wit 
maakte, is dit de vroegste. 

Tot 2019 huisde het Bijbels Museum in het dubbele grachtenpand, daarna  
kwam het in handen van Stadsherstel. Een grondige verbouwing volgde. 
Originele aspecten zoals de trap – misschien wel de mooiste van Amsterdam-,  
de twee 17e-eeuwse keukens en de Jacob de Witplafonds bleven behouden.  
En nu, als thuisbasis van de Vrije Academie is er een dagelijks wisselend aanbod 
van lezingen, workshops, colleges en studiedagen in dit multifunctionele 
grachtenpand. 



Plattegrond 

De Vrije Academie beschikt over verschillende zalen, een workshopatelier  
en meerdere kleine break-out rooms, geschikt voor gezelschappen van  
4 tot 120 personen. Ook is er een café-restaurant: Bar Vasari.  
De grote zalen beschikken allen over een standaardopstelling (theater) en 
audiovisuele middelen. Alle zalen kunnen naar wens omgebouwd worden.  
Er is ook een (onbewaakte) garderobe aanwezig. 

U kunt ook het gehele pand huren. 
Het gehele pand heeft een maximale capaciteit van 500 personen.

Het pand is niet volledig rolstoeltoegankelijk. 

De zaal kan op verzoek naar diverse opstellingen omgebouwd worden:
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Jacob de Wit zaal

Historische zaal met indrukwekkende plafondschilderingen van Jacob de Wit; 
Er zijn tien doeken met mythologische voorstellingen te zien. Dit is dé plek waar 
iets te vieren valt; door de uitstraling en ambiance van de zaal waant u zich in 
een klassieke ballroom. 

De zaal voelt intiem aan, maar kan tot wel 60 personen plaatsen voor 
een feestelijk diner. Voor een lezing of presentatie kunnen 60 personen 
comfortabel plaatsnemen in theateropstelling. De zaal beschikt over twee grote 
televisieschermen voor het geven van presentaties. De apparatuur is standaard 
aangesloten op geluidsboxen. 

Capaciteit:
Theater 60 pax 
Receptie 100 pax 
Diner ronde tafels 50 pax 
Diner lange tafels 60 pax

Audiovisuele middelen:
2 LCD schermen
Laptop
Geluidsboxen
Draadloze headset
Mengpaneel

10,7 m

7,3 m
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Anguissola zaal 

Een stijlvolle vergaderruimte, direct naast de Jacob de Wit zaal. Deze twee 
zalen zijn daardoor ook goed samen te gebruiken. In de Anguissola zaal staat 
standaard een vergaderopstelling, met een ruime tafel waaraan 14 mensen 
gezamenlijk kunnen zitten. Dé ideale setting voor interactieve vergader- of 
brainstormsessies. 

Audiovisuele apparatuur is niet standaard aanwezig. De Anguissola zaal is  
ook geschikt voor diners met een select gezelschap. In deze stijlvolle ruimte,  
met authentieke schouw en goed gepreserveerde spiegel, is het mogelijk te 
dineren in verschillende stijlen.

Capaciteit: 
Vergaderopstelling 14 pax
Diner 16 pax

6,5 m

6 m



Michelangelo zaal 

De grootste zaal van het pand, met veel lichtinval waardoor het erg ruimtelijk 
aanvoelt. De zaal is geschikt voor meerdere doeleinden; een zakelijke receptie, 
congres, lezing, presentatie of zelfs een walking dinner.  

Deze ruimte is gemakkelijk te combineren met de naastliggende Artemisia zaal, 
via een tussendeur. Op dezelfde verdieping bevindt zich een koffiekamer, die 
gebruikt kan worden als ideale uitvalsbasis voor een pauze, kleine borrel of 
buffet. De zaal beschikt over een beamer met scherm.

Capaciteit: 
Theater 100 pax 
Receptie 120 pax 
Walking dinner 120 pax

Audiovisuele middelen:
Beamer
Scherm
Laptop
Geluidsboxen
Draadloze headset
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Artemisia zaal 

De kleinste collegezaal, standaard ingericht met een schoolopstelling  
voor 25 personen. Dit maakt deze ruimte ideaal voor vergaderingen.  
Een theateropstelling voor 50 personen is ook goed mogelijk in deze zaal. 

Deze ruimte is gemakkelijk te combineren met de naastliggende Michelangelo 
zaal, via een tussendeur. Op dezelfde verdieping bevindt zich een koffiekamer, 
die gebruikt kan worden als ideale uitvalsbasis voor een pauze, kleine borrel of 
buffet. De zaal beschikt over een beamer met scherm.

Capaciteit: 
Theater 50 pax
Schoolopstelling 25 pax

Audiovisuele middelen:
Beamer
Scherm
Laptop
Geluidsboxen
Draadloze headset

12 m

5,5 m
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Bernini zaal 

Strakke zaal, waar zowel lezingen als presentaties kunnen plaatsvinden.  
De zaal beschikt over twee televisieschermen. De apparatuur is standaard 
aangesloten op geluidsboxen. Naast de Berninizaal bevindt zich een 
koffiekamer, die gebruikt kan worden als ideale uitvalsbasis voor een pauze, 
kleine borrel of buffet.

Capaciteit:
Theater 60 pax

Audiovisuele middelen:
2 LCD schermen
Laptop
Geluidsboxen
Draadloze headset
Mengpaneel

11 m

7,4 m



17e- 
eeuwse 
keuken 
klein

Bar Vasari

Tuinzaal

17e- 
eeuwse 
keuken 
groot

Atelier Cellini  *

Gracht Tuin

-1

Lift

Atelier Cellini 

Atelier Cellini is de praktijkruimte van het pand. Deze ruimte is uitermate 
geschikt voor workshops, maar ook voor vergaderingen en brainstormsessies. 
Ook te gebruiken als break-out room bij een van de andere zalen.  
De zaal beschikt over een groot verrijdbaar televisiescherm. 

Capaciteit: 
Schoolopstelling 20 pax
Receptie 40 pax
Walking dinner 40 pax

Audiovisuele middelen:
1 LCD scherm
Laptop
Mini Sonos

12,6 m

7,8 m
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17e-eeuwse keukens 

Een diner of vergadering in een authentieke 17e-eeuwse keuken? Ook dat is 
mogelijk. De Vrije Academie beschikt namelijk niet over één, maar twee van deze 
keukens. De kleine keuken is bovendien de oudste keuken van Amsterdam!  
U waant zich hier daadwerkelijk in de 17e eeuw. 

Deze ruimtes zijn (gezamenlijk of apart) te gebruiken voor een feestelijk diner, 
vergadering, brainstormsessie of als break-out room in combinatie met een 
andere ruimte. 

Capaciteit 17e-eeuwse keuken groot:
Diner 8 pax
Vergaderopstelling 8 pax

Capaciteit 17e-eeuwse keuken klein:
Diner 4 pax
Vergaderopstelling 4 pax

4 m

5 m

6,6 m

4 m
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Tuinzaal & Bar Vasari 

Een diner met uitzicht op de tuin, onder een prachtig gedecoreerd plafond.  
Dit is mogelijk in de Tuinzaal. Ook een lossere setting, zoals een staande borrel, 
behoort tot de mogelijkheden. De Tuinzaal kan worden afgesloten om een 
intiemere sfeer te creëren voor een klein gezelschap.

Naastgelegen Bar Vasari is alleen te huren in combinatie met de Tuinzaal.  
De ideale uitvalsbasis voor een aperitief of borrel! Bar Vasari is ingericht in stijl 
van de iconische Mid-Century Milanese espressobar. Het marmer geeft een luxe 
uitstraling en creëert, samen met het uitzicht op de tuin, een oase van rust in 
hartje Amsterdam. 

Beide ruimtes beschikken over een kleine aangrenzende serre.

Capaciteit: 
Diner 24 pax
Receptie 65 pax

6,6 m

6 m

5 m

6,2 m



Tarieven verhuur

Zalen  m2 LxBxH  1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen

Jacob de Wit zaal 78m2 10,7x7,3x5,1 € 900 € 1.500 € 1.950

Michelangelo zaal 113m2 15,5x8x3,5 € 700 € 1.100 € 1.450

Bernini zaal 81m2 11x7,4x3,3 € 650 € 1.000 € 1.300

Artemisia zaal 66m2 12x5,5x3,5 € 550 € 900 € 1.100

Anguissola zaal 39m2 6,5x6x4,6 € 350 € 595 € 750

Atelier Cellini 98m2 12,6x7,8x2,6 € 400 € 700 € 900

Tuinzaal 37m2     6,2x6x2,6 € 650 € 1.100 € 1.450

Bar Vasari 33m2 6,6x5x2,6

17e-eeuwse keuken groot 27m2 6,6x4,2x3 € 450 € 450 € 450

17e-eeuwse keuken klein 20m2 5x4x2,5 € 200 € 200 € 200

Hele pand (excl. expositieruimte en winkel)  € 4.500 € 4.500 € 4.500

Dagdelen: 
9:00-13:00
13:00-18:00
18:00-23:00 

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW, catering en overige faciliteiten. 
Alle zalen zijn inclusief standaard schoonmaak en receptionist tijdens gehuurde 
dagdelen. Genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Catering

De Vrije Academie beschikt over een selectie cateringpartners die  
uw evenement onvergetelijk maken. Van koffie met versnaperingen,  
tot aangeklede borrel of uitgeserveerd diner. Wij denken graag met u mee. 
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 

Alleen i.c.m. Tuinzaal



Contact 

Vrije Academie
Herengracht 368
1016 CH Amsterdam 
Telefoon: 020 891 9000
E-mail: planning@vrijeacademie.nl
Website: www.vrijeacademie.nl 

Bereikbaarheid 

De Vrije Academie bevindt zich middenin het centrum van Amsterdam,  
aan de Herengracht 368. Bereikbaarheid met het openbaar vervoer is uitstekend. 
Er is beperkte parkeergelegenheid op straat. Wij raden aan om gebruik te maken 
van Q-park Kalverstraat, Singel 451C. 
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Voor elk event  
de perfecte ruimte.

Een oase van rust 
in de Negen Straatjes.


